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ا�ت السدايس 

  التارخيقسم 

�ركة الوطنية: تخصص 01ماس��و	� � سنة ال   � تار!خ املقاومة وا
 التوق)ت املواد  أ#!م طبیعة �م�
ان

  ٕام�
ان حضوري
 )أ#س1بوع أ#ول(

 �15/05/2022حد 

ر املقاومة الثقافية لالستعما

  م20الفر6789 45  ا�3زائر خالل ق

 تاونزة./أ

14:00- 15:00  

 17/05/2022الثالثاء 

IتجاGات السياسية والفكر!ة 

�ركة الوطنية ا�3زائر!ة Jل  

 عالم./أ

14:00- 15:00  

 / / 19/05/2022 ا�OمNس

 

  ٕام�
ان حضوري
 )أ#س1بوع الثاين(

 21/05/2022 السRت

السياسة Iستعمار!ة 45 ا�3زائر 

�كم املد9ي�  خالل ا

 صا�Uسيدي ./أ

14:00- 15:00  

 Y 23/05/2022ثنXن

�ركة �املقاومة السياسية و\وادر ا

  م20الوطنية مع مطلع القرن 

 دراوي ./أ

14:00- 15:00  

عاء  25/05/2022 �̀ر
  حلقة بحث

 دراوي ./أ
14:00- 15:00  

      

 �29/05/2022حد  ٕام�
ان حضوري

قراءة نقدية 45 نصوص وأدبيات 

�ركة الوطنية �  ا

  تو6789./أ

14:00- 15:00  
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  قسم التارخي                                         

�ديث: تخصص  01ماس�� �و	�سنة ال      � تار!خ ا�3زائر ا
 التوق)ت املواد  أ#!م طبیعة �م�
ان

  ٕام�
ان حضوري
 )أ#س1بوع أ#ول(

 �15/05/2022حد 
  1ا3hتمع ا�3زائري وفعالياتھ

 عمر!وي ./أ
14:00- 15:00  

 17/05/2022الثالثاء 
  قتصاديY تار!خ ا�3زائر 

 قلفاط./أ
14:00- 15:00  

 / / 19/05/2022 ا�OمNس

 

  ٕام�
ان حضوري
 )أ#س1بوع الثاين(

 21/05/2022 السRت

دراسة أرشيف تار!خ ا�3زائر 

�ديث�  ا

 محرز ./أ

14:00- 15:00  

 Y 23/05/2022ثنXن

املغار\ية  –العالقات ا�3زائر!ة 

  واملشرقية

 سعيدا9ي./أ

14:00- 15:00  

عاء  25/05/2022 �̀ر
  قضايا 45 تار!خ ا�3زائر العثما9ي

 محرز ./أ
14:00- 15:00  

      

  �29/05/2022حد  ٕام�
ان حضوري
  �1ور\ية -العالقات ا�3زائر!ة 

  فqاير./أ
14:00- 15:00  
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  قسم التارخي                                        

�راء: تخصص   01ماس�� �و	�سنة الrتار!خ إفر!قيا جنوب ال  
 التوق)ت املواد  أ#!م طبیعة �م�
ان

  ٕام�
ان حضوري
 )أ#س1بوع أ#ول(

 �15/05/2022حد 

�ياة العلمية والثقافية �  ا

  إفر!قيا 45 غرب

 شعبا9ي./أ

14:00- 15:00  

 17/05/2022الثالثاء 

45 . ص.ج مصادر تار!خ إفر!قيا

�ديث� العصر الوسيط وا

 بتقة./أ

14:00- 15:00  

 / / 19/05/2022 ا�OمNس

 

  ٕام�
ان حضوري
 )أ#س1بوع الثاين(

 21/05/2022 السRت

  انzشار Yسالم 45 إفر!قيا 

�راءrجنوب ال  

 شعبا9ي./أ

14:00- 15:00  

 Y 23/05/2022ثنXن
  من}3ية البحث 45 التار!خ

 بتقة./أ
14:00- 15:00  

عاء  25/05/2022 �̀ر
  تار!خ إم~�اطور!ة {شن|6 و\وغندا

 سليما9ي./أ
14:00- 15:00  

      

  �29/05/2022حد  ٕام�
ان حضوري

تار!خ إم~�اطور!ة املونوموتابا 

  الكو9غوومملك|6 

  سليما9ي./أ

14:00- 15:00  

  


